XENOTRANSPLANTE NA PERSPECTIVA DOS MEMBROS DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA
Douglas Patrezzy F. Freire, Fabiano Cavalcante dos Santos, Saara Tatiane da C. Gonçalves, Susy Camila Luz Silva,
Taluana Santana dos Santos, Wellington Gil Rodrigues.
O xenotransplante advindo do grego “xenos”, quer dizer estrangeiro, ou seja, na essência transplantar órgãos,
tecidos e células de procedência animal no indivíduo com a finalidade de proporcionar maior longevidade e minimizar os
agravos à saúde. Num contexto mais compreensivo é aceitável doar órgãos humanos quando evoluir a óbito e sendo estes
saudáveis; ou em vida como no caso de transplante renal. Quando se analisa do ponto de vista Bíblico-Cristão o assunto não é
benquisto pelos membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD) em virtude de ferir alguns princípios, uma vez que
eles acreditam que, quanto mais a ciência evolui mais incrédulo torna-se o mundo, pois “quanto mais conhecimento a
humanidade acumula, mais claro fica quanto é delicado o balanço entre a criação e a destruição”. O xenotransplante
não suprimirá a necessidade de órgãos humanos, entretanto, abrandará a carência, em virtude da deficiência na doação
de órgãos. A pesquisa apresentada tem como objetivo descobrir qual é a visão que os membros da IASD têm sobre o
xenotransplante. O presente estudo foi realizado no Campus da Faculdade Adventista da Bahia (FADBA), sendo o universo
da pesquisa composto de 20 indivíduos com: ensino médio completo, estudantes universitários, pós-graduados, mestres e
doutores das diversas áreas com a idade de 19 a 71 anos. Para obtermos os resultados utilizamos um questionário
semiestruturado, de caráter qualitativo com estratégia de investigação, análise e interpretação de dados, ao considerar os dados e,
independente da situação posta, a população mostrou-se cerca de: 55% totalmente contra, 21,66% totalmente a favor, 24,16% a
favor em certos casos e 0,83% contra em certos casos nas diversas situações. Na referida pesquisa nota-se intenso conflito, pois
esta é uma realidade além da capacidade de aceitabilidade dos membros. No que implica o aludido assunto há vários pontos a
serem analisados, pois numa população que opta por uma vida embasada em princípios cristãos alicerçados no criacionismo
não se é aceitável pôr uma parte de quaisquer animais num ser humano, pois os cristãos sempre estão preocupados em agradar
a Deus, assim embasam-se na Bíblia e os escritos de Ellen White segundo creem é uma profetiza iluminada por Deus, ou seja,
uma fonte a mais que lhes ajudam a esclarecer alguns pontos e firmar os princípios por eles adotados, ao analisar esta questão
a teologia visa o lugar da responsabilidade humana em presença da fé em Deus o Criador, adicionando assim a fé e a razão.
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O PAPEL DA ATIVIDADE FÍSICA SOBRE O BEM-ESTAR EMOCIONAL DE
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Introdução: A prática regular de atividades físicas constitui importante fator na promoção da saúde e qualidade de vida
da população, sendo definida como qualquer movimento corporal produzido pela musculatura esquelética que resulta em
gasto energético. São inúmeros os benefícios da atividade física, tanto para saúde física como mental, pois melhora o
humor, promove o relaxamento, auxilia na perca de peso, melhora a circulação sanguínea e tonifica os músculos A
qualidade de vida é definida como sensação íntima de conforto, bem-estar ou felicidade no desempenho de funções físicas,
intelectuais e psíquicas dentro da realidade da sua família, do seu trabalho e dos valores da comunidade a qual pertence. Assim,
bem-estar é um estado de satisfação do indivíduo com ele mesmo e com o seu meio, refere-se ao que as pessoas pensam
e como elas se sentem sobre suas vidas. Com isso, pode-se dizer que o bem-estar é constituído por dois componentes
principais: o cognitivo e o afetivo. Objetivo: Verificar a influência da prática de atividade física no bem-estar emocional de
estudantes universitárias. Métodos: A amostra foi constituída por 85 estudantes da Faculdade Adventista da Bahia, sendo
12 do curso de administração, 19 de enfermagem, 16 de fisioterapia, 18 de psicologia e 20 de pedagogia. O instrumento
utilizado para medida do nível de atividade física foi o Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ), em sua versão
curta. E a qualidade de vida foi analisada pelo SF-36, sendo utilizado o software SPSS versão 17.0 para análise estatística.
Resultados: Em relação ao nível de atividade física foram classificadas como muito ativo 49 alunas (57,6%) e sedentário 36 alunas
(42,3%), as mulheres classificadas como muito ativo apresentaram melhor desempenho no domínio de saúde mental (p=0,02)
quando comparadas ao grupo de mulheres sedentárias. Conclusão: Pode-se concluir que a prática de atividade física contribui
positivamente para o domínio de saúde mental apresentando relação com o aspecto emocional das mulheres investigadas.
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